
 شهرستان خرم اباد

 79/40/82بار در مورخه   مدیریت اضطراری  مناطق

دقیقه وبنا به نیاز ممکن است    04  اختالف شروع یا خاتمه  بصورت تقریبی بوده  کلیه زمانها

 بعضی مناطق دو بار در روزاعمال مدیریت شوند چاههای آب شرب حداکثر یک ساعت

ساعت احتمالی  گروه بار  مدیریت اضطراری  آدرس مناطق 

اجرای مدیریت 

 اضطراری بار

دره -تنک نمک -شیخ حیدر -روستا های چشمه پاپی -دلی ذال بگ 

 دره قاسم علی تا ورهزردی-ساکی 

1 11-11 

-باغ ارتش-و جایگاه(تاسیسات شهید جعفر زاده )  شرکت نفت ماسور

متری غربی 11خ-جاده رادیو-جهاد نصر-خ مریم وباستان-پاسگاه ماسور

کوی -خ امامت-خ رسالت-پزشکی قانونی-خ بهمن-بسمت اسفند

 پمپاژ آب-خ باستان پمپ بنزین ماسور-شرکت نفت

1 11-11 

-سی متری شهید پژه هنده  -شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 

-پمپاژ ولیعصر -گلبرگها و بنفشه ها-1گلستان  - 6گلستان -بلوار حج 

 پمپاژخلدبرین

1 11-11 

 11-11 2 تنگ هفت ایستگاه راه آهن -روستاهای مسیر -محور چمشک 

 11-11 2 روستاهای منطقه كمالوند

-سردخانه طالقانی-انبار حوزه ستادی-روستای چم قرق-تصفیه خانه

 تصفیه خانه آب و فاضالب

2 11-11 

از روبروی پایانه به -اداره راه و ترابری استان-اداره پایانه-کوی طالب

-قسمتی از چاه خندق-حاج خدیجه-خ ارم-سمت گلدشت غربی

آرد -کوی فرهنگیان-بلوار بهارستان بسمت گلدشت غربی-اسبستان

 منطقه تمدن-مخابرات شهید رحیمی-آرد عشایری-حافظی

2 11-11 

 11-1 3 ....چنار بیشه و-روستای پسیل -بیشه و حومه 



قسمتی از سهیل -شرکت ماشین سازی لرستان-شرکت پرس -فرودگاه

کوچه -شرکت حمل و نقل-روستای سرطاق-روستای میانگالل-بیگی

 شرکت پرس ایران -میردریکوند

3 1-11 

 11-1 3 دانشگاه بزرگ لرستان-دانشگاه آزاد 

 11-1 3  خیابان طیب -پشته حسین آباد

 11-1 3 پارس اندیش-خ شهیدمنصوری-1میدان تیر نوبهار

 13-11 4 بیرانشهر تا آب سرده تا کاکارضا-تجره تا بیرانشهر

خ خاتم   ونبش  آراسته 1ضلع شمالی خ انقالب ازتقاطع رازی تا -خ رازي

 کریم منصوری تا انتهای ملک شیر آباد-النبیا 

4 11-13 

 13-11 4 مصلی الغدیر-پمپاژ آب مطهری-خ معلم -بیمارستان باختر -خ انقالب 

 13-11 4 چاههای آب فلک الدین-8نگارستان-فلک الدین

کوچه های -خیابان های مهرورزان-از چهارراه طیب تا میدان کریم خان

 خ ایران زمین شرقی-دادگاه عمومی انقالب-11تا1کریم خان از 

کل مسیر پشته حسین -از چهارراه طیب تا انتهای پشته:فیدر پشته-8

 بیمارستان تامین اجتماعی - - آباد

4 11-13 

 11-13 1 پمپاژ اول وره ده-منطقه چگنی

روستای -روستای سرزنگوله و چاه های آب مسیر-کشت و صنعت

 پمپاژ دوم وره ده-روستای عسگرآباد-سرهلت

1 13-11 

 11-13 1 مسکن مهر

-کوی فلسطین-13خ دوم قاضی آباد تا انتهای خ -خ سوم قاضی آباد

 بیمارستان توحید و عسلیان-کلیه مسیر قاضی آباد

1 13-11 

 11-11 6 دهستان گریت و حومه



تا پمپ بنزین  13انتهای اندیشه-شهرک بسیج کوی شهید سعیدی

 تصفیه آب-کولیوند

6 11-11 

از ابتدای خ کوی فلسطین تا -قسمتی از خ هفتم تا دهم قاضی آباد

شورای -کمیته امداد امام خمینی استان و شهرستان -میدان بسیج

شرکت نفت استان -کوی علی آباد ورصدخانه-اتاق بازرگانی-شهر

 مسیر سنگ نبشته-هتل شهرداری-اداره پست استان-لرستان

6 11-11 

ضلع شمالی خ ناصرخسرو ازتقاطع انقالب -والی آباد

 ناصرخسروتاجهادکشاورزی مصلی الغدیر

6 11-11 

-روستای بدرآباد سفلی-ومنازل مسکونی لشگر 84لشگر -11پادگان

-باغ اطالعات-زندان مرکزی-2شهرک صنعتی شماره-روستای بهرامی

 روستای گچ دار-گمرک لرستان-تیرسازی

1 11-11 

کل مسیر پل بابا تا روستای -چنار خیری-مگا واتی  1111نیروگاه گازی 

-کوی مدبه-بازیافت-چوبتراش-منطقه ده باقر-کاکاشرف تا دهنو سفید

 گلخانه سراب یاس

1 11-11 

 11-11 1 گورکش -بگ رضا -ایوشان  -منطقه کیکمدر

 11-1 8 بر آفتاب -چم سنگر

چاههای آب -پاپي خالدار -28تا1نگارستان -ضلع جنوبی بلواروالیت

 آشامیدنی میالد

8 1-11 

قسمتی از روستای -اداره گمرک  -دانشکده کشاورزی-یخچال سازی

 روستای تلوری علیا-بهرامی

8 1-11 

 13-11 1 سپید دشت و روستاهاي اطراف

 13-11 1 سراب رباط، چنار برآفتاب

-چاههای آب آشامیدنی گلدشت شرقی-روستاهای پشته جزایری

-خ میرداماد-خ میخک-کوی میالد-روستای سراب یاس-پیراپزشکی

بیمارستان تامین  -انبار شرکت گاز-خ میرساالری-منطقه آرتین

1 11-13 



 پمپاژ آب-اجتماعی

 11-13 11 سر مرغ وقلعه سنگی-ريمله-رباط-روستاهای اسکین

 11-13 11 پل هرو به سمت پلیس راه

تمام مسیر کشور تا ایستگاه کشور و -منطقه تاف -منطقه وارک

 روستاهای مسیر

11 13-11 

-شرکت نفت خام-پادگان شهید بهشتی-شهرک سنگ-روستای دارایی

چاه آب -روستای اناردر-انبار مهمات جهاد کشاورزی-پارسیلون-پایانه

 زندان

11 13-11 

 11-11 11 جاده پل هرو به سمت بیرانشهر

 11-11 11 از پست پل هرو به سمت شهر زاغه

 11-11 11 زاگرس ها -اتوبان ولیعصر 

 11-11 12 جاده بروجرد وکیان-روستاهاي منطقه طالقان

 11-11 12  تونل پونه  تا بیرانشهر  روستای قالقنبر

 11-11 12 آبشارها وآفتابها-کوی پاسداران-هزاردستگاه

 11-1 13 گرداب سنگی-شهدا-فرمانداری

 11-1 13 فازدوم کوی ارتش-انتهای جالل آل احمد وخاتم االنبیا-کوی اساتید

تا  1گلستان   نبش-  بلواروالیت-11متری تا گلستان 61ضلع شمالی 

 پمپاژ میالد -پادگان حمزه 

14 11-13 

 13-11 14 صدا و سیما-میدان تیر -فلك الدين -كوي جهاد گران-درياچه كیو

از -ورزشگاه امام علی-کوی استانداری-از میدان شقایق تا خ تمدن 

-منطقه دکتر حسابی و آرش-میدان شقایق تا پل حاج حسن نصراله

بیمارستان شهید -کوچه شرکت نفت-2آموزش وپرورش استان و ناحیه

14 11-13 



 بیمارستان قلب -اداره مالیات-مدنی

از میدان امام تا پل حاجی سمت -بانک توسعه صادرات-هتل شقایق

ساحلی شرقی به سمت باغ دختر و تا پل صفوی و جنب پل -راست

از چهارراه بانک تا شهدای -چهارراه بانک تا میدان سبزه میدان-شهدا

مخابرات -(سمت راست خیابان)شرقی و قسمتی از شهدای غربی

چاه -پاساژ رضا و مرکزی-ی و سپهرپرستی بانک مل-میدان استانداری

تلمبه خانه گرداب -شهرداری مرکزی-اداره دارایی-شرب جنب پل صفوی

 شهدای غربی-استانداری -پمپاژ آب   ایستگاه

14 11-13 

محله -بارفروشی مرکزی-قسمتی از روستای سهیل بیگی و تلوری

 خ شقایق-خ رز-خ باباطاهر-روستای قدس-(پوشاک)گلستان

11 13-11 

 11-13 11 روستاهاي منطقه كهريز-سیلو

 


